
  LUONNONKATASTROFIT 

 

Sanasto ja lämmittely 

 

 

MAASTO-

PALO 

 

HURRIKAANI MYRSKY 
MAAN-

JÄRISTYS 

TULIVUOREN 

PURKAUS 

 

TULVA 

 

TAIFUUNI MAANVYÖRY LUMIVYÖRY METSÄPALO 

 

KUIVUUS 

 

TSUNAMI TULIPALO EVAKUOIDA UKKOSMYRSKY 

 

PAKKANEN 

 

HIRMUMYRSKY TUULI EBOLA RANKKASADE 

 

KUOLLA 

 

JÄÄDÄ ALLE KADOTA PELASTAA PELÄTÄ 

 

KATEISSA 

 

KAAOS MUTAVYÖRY JUOMAVESI LIKA 

 

KUUMUUS 

 

RAJU VOIMAKAS KÄRSIÄ KAATOSADE 

 

TUHOUTUA 

 

SURU HUOLI PELKO SIRPALEET 

 

 

 

 



  LUONNONKATASTROFIT 

 

Mikä luonnonkatastrofi vaikutti sinun elämään? 

Mitä sinä pelkäät eniten? 

Mitä luonnonkatastrofeja olet itse kokenut? 

Pelkäätkö matkustaa maahan, jossa on usein katastrofeja? 

Millaisia riskejä haluaisit ottaa, millaisia et? 

Mikä on pahin luonnonvoima sinun mielestäsi? Miksi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  LUONNONKATASTROFIT 

Dialogit 

Luonnonkatastrofi 

 

Keskustelet sinun työpaikalla sinun kotimaasta. Työkaveri haluaisi matkustaa sinun 

kotimaahan, mutta häntä pelottaa luonnonkatastrofit. Hän kysyy sinulta neuvoa.  

 

Nainen: *** 

Sinä: (Reagoi tilanteeseen sopivalla tavalla.) 20 sek 

Nainen: *** 

Sinä: (Kerro, mitä mieltä sinä olet.) 20 sek 

Nainen: *** 

Sinä: (Sano jokin positiivinen asia sinun kotimaasta.) 20 sek 

Nainen: ***  

Sinä: (Kerro, miksi se on hyvä idea sinun mielestäsi.) 20 sek 

Nainen: *** 

 

MALLI Luonnonkatastrofi 

 

Keskustelet sinun työpaikalla sinun kotimaasta. Työkaveri haluaisi matkustaa sinun 

kotimaahan, mutta häntä pelottaa luonnonkatastrofit. Hän kysyy sinulta neuvoa.  

 

Nainen: Minä haluaisin tosi paljon lähteä matkalle, vaikka sinun kotimaahan. Mutta siellä  

   on luonto niin vaarallinen – mitä luonnonkatastrofeja siellä voi olla? 

Sinä: (Reagoi tilanteeseen sopivalla tavalla.) 20 sek 

Nainen: Niin….kertoisitko vielä lisää…mihin aikaan vuodesta sinne olisi turvallisinta    

    lähteä? 

Sinä: (Kerro, mitä mieltä sinä olet.) 20 sek 

Nainen: Ehkä minä sitten uskallan, täytyy vaan tutkia paljon ennusteita ja ottaa vaikka  

   äkkilähtö! 

Sinä: (Sano jokin positiivinen asia sinun kotimaasta.) 20 sek 

Nainen: Kyllä minä uskon. Ehkä minä varan matkan sinne.  

Sinä: (Kerro, miksi se on hyvä idea sinun mielestäsi.) 20 sek 

Nainen: Joo, kiitos avusta. Minä yritän olla rohkea! Minua tosi paljon kiinnostaa se  

   paikka!  

  



  LUONNONKATASTROFIT 

Tilannetehtävät  

 

1. Kuulet jostakin luonnonkatastrofista sinun ystävän kotimaassa. Mitä kysyt häneltä? 20 

sek 

2. Olet lähdössä matkalle lentokoneella, mutta on tulossa voimakas myrsky. Pelkäät 

lentämistä ja soitat Finnairille ja perut sinun lennon. 20 sek 

3. Olet lähdössä autolla Helsinkiin, mutta kuulet, että tie on poikki tulvan takia. Soitat 

Tielaitokselle ja kysyt tien kunnosta. 20 sek 

4. Olet lomalla Lapissa. Kuulit varoituksen lumivyörystä. Kysyt asiasta lisää infosta. 20 

sek 

5.  Olet lomalla Lapissa. Kuulit varoituksen lumivyörystä. Kaksi lasta leikkii vaarallisessa 

paikassa. Mitä sanot heille? 20 sek 

6.  Soitat ystävälle ja kerrot jostakin luonnonilmiöstä (mistä?) hänelle. 30 sek 

 

Kertominen 

 

A. Kerro jokin omakohtainen kokemus luonnonkatastrofista. 

B. Vertaa Suomen ja sinun kotimaasi luonnonolosuhteita. 

C. Kuvaile mahdollisimman tarkasti jotakin luonnonilmiötä. 

Mikä sen aiheuttaa? 

Miten siihen voi varautua? 

Kuinka usein se toistuu? 

Miten vahingot voidaan korjata? 

Mihin asioihin se vaikuttaa ihmisten arkielämässä? 

 

Mielipide 

 

A. Riskinotto vai varovaisuus? Näin suhtaudun luonnonkatastrofeihin. 

B. Kamalin luonnonkatastrofi maailmassa 

  



  LUONNONKATASTROFIT 

 

Kertominen 

 

A. Miten selviän pimeydestä? 

 Syksy ja talvi ovat pimeitä Suomessa. Jotkut syövät D-vitamiinia, jotkut 

 matkustavat aurinkoon. Miten pimeys vaikuttaa sinuun? Mitä sinä teet, että 

 jaksat pimeät kuukaudet? 

 

B. Sää on tärkeä asia. 

 Sää on suomalainen small talkin aihe. Miksi sää on suomalaisille niin tärkeä? 

 Miksi siitä pitää puhua niin paljon? Miten sää vaikuttaa sinuun?  

 

Mielipide 

 

A. Paras vuodenaika Suomessa on kesä. 

 Suomessa on monta kaunista kesäkaupunkia ☺. Ihmiset ovat avoimempia ja 

 iloisempia ja he käyvät enemmän ulkona. Onko kesä paras vuodenaika? Miksi / 

 miksi ei? 

 

B. Ilmastonmuutos on vakava asia. 

 Ilmasto muuttuu ja pian Suomessakin voi olla musta talvi ilman lunta. Mitä 

 meidän pitäisi tehdä? 

 


